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ACTUALITAT ENTREVISTA

Roda de Berà oficialitza la 
seva unió amb el poble de 
Benaoján
Del 9 a l’11 de desembre es van 
celebrar diversos actes amb 
motiu de l’agermanament entre 
els dos municipis.
PÀGINA 06 PÀGINA 07

PÀGINA 03

Rosana Dorantes.Regidora  
de Sanitat, Ensenyament, Comerç,  
Dona i Igualtat. 

“Celebrem que des de l’inici 
d’aquest curs escolar la 
construcció del nou institut 
sigui una realitat”
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D esprés de dos anys preocupats, i 
ocupats, immersos en xifres i núme-
ros de contagis, passaports covid, 

mascaretes i aforaments limitats, tornarem 
a viure un Nadal “com els de sempre”. Ho 
necessitem, de veritat. Necessitem tornar a 
il·lusionar-nos, a retrobar-nos, a abraçar-nos 
i petonejar-nos, i recordar la importància de 
viure cada moment. 

Ja fa dies que els carrers de Roda de Berà 
es van guarnir amb els llums de Nadal i 
aquest any, com a novetat, una impressio-
nant bola de Nadal presideix la plaça de la 
Sardana. Quan caigui la nit, no podeu deixar 
passar l’oportunitat d’anar a veure-la, tota 
il·luminada, i fer-vos una foto o un selfie!

Amb la plena normalitat nadalenca, també 
hi tornen activitats que des del 2019 havien 
quedat en standby, com el Parc Nadalenc o 
l’Espai Juvenil, que se celebraran tal com els 
guardem a la nostra memòria; el Sopar de 
Cap d’Any al pavelló municipal, o el Festival 
al Casino Municipal. 

Per altra banda donarem continuïtat a es-
deveniments que es van iniciar com a con-
seqüència, o gràcies en aquest cas, a la co-
vid-19 i que han tingut tant d’èxit entre els 
més petits que necessàriament han de for-
mar part del nostre programa. Em refereixo 
al joc de pistes Trobem el Patge Reial!, amb 
el qual els infants, a través de vídeopistes, 
han d’aconseguir esbrinar la localització de 
l’emissari de Ses Majestats per poder lliu-
rar-li les cartes. Aquest, a més a més, té una 
vessant pedagògica molt important, ja que a 
través del joc donem a conèixer als infants 
i les seves famílies el patrimoni històric lo-
cal, indrets per a alguns encara descone-
guts, sobretot per a aquelles famílies nou-

vingudes, les qui tenen una oportunitat de 
conèixer amb més profunditat la història i el 
patrimoni del poble. L’any passat també vam 
comptar amb la participació de famílies vin-
gudes de molts altres municipis veïns. 

També arribarà la segona edició del Primer 
Bany de l’Any, que l’any passar va aconse-
guir aplegar més d’un centenar d’agosarats i 
agosarades, els qui es van atrevir a capbus-
sar-se en el mar l’1 de gener. Cal dir, però, 
que una temperatura molt primaveral ens va 
acompanyar. Tant de bo en aquesta ocasió 
tornem a tenir la mateixa sort. 

No voldria acomiadar-me sense fer menció 
especial a la celebració de l’agermanament 
amb el poble de Benaoján que vam viure a 
Roda fa uns dies. Amb els actes organitzats 
per la regidoria de Cultura vam voler mostrar 
a la seva alcaldessa, Soraya García, i a les 
persones que la van acompanyar, les nos-
tres tradicions, els principals elements de la 
cultura popular catalana, i els nostres atrac-
tius turístics, històrics i patrimonials. Van 
ser un dies molts especials que vam poder 
viure al costat de tots els benaojans i bena-
ojanes rodencs, que porten Roda al cor, sí, 
però que també el tenen ocupat en gran part 
per aquest preciós poble malagueny. 

En nom de tota la corporació, us desitjo 
a totes i a tots un Nadal ple d’esperança i 
d’amor, i un bon 2023. Gaudiu de la família, 
i dels amics i amigues més estimats, recor-
dant aquells que malauradament ja no són 
a taula. 

Sigueu molt feliços! 

EDITORIAL 

Viu el Nadal  
a Roda de Berà!

SUMARI

L’Ajuntament posa en marxa la tercera 
edició dels Pressupostos Participatius
La ciutadania podrà escollir en quins 
projectes s’inverteixen 130.000 euros 
del pressupost de 2023.

“Deixo Ciutadans, però seguiré com 
a regidor per continuar defensant els 
interessos dels meus veïns”
Antonio Bernal, fins ara regidor de Ciu-
tadans ha abandonat el grup municipal, 

Roda de Berà recapta 2.537 euros per  
a La Marató de TV3 
Va ser gràcies a la implicació de moltes 
entitats locals i dels centres escolars.
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Pere Virgili i Domínguez
Alcalde de Roda de Berà
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L’Ajuntament organitza la tercera gimcana 
comercial de Nadal per dinamitzar el comerç local 
 Es podrà participar des del 22 fins al 31 de desembre, i se sortejaran nou premis entre tots 
els infants i joves que aconsegueixin omplir la butlleta de participació.

L a regidoria de Comerç, encapçalada per 
Rosana Dorantes, posa en marxa la tercera 
edició de la gimcana comercial de Nadal 

amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat comercial 
local i donar a conèixer l’oferta d’establiments 
que hi ha a Roda de Berà. 

La dinàmica és la d’una gimcana, en la que hi 
poden participar els infants i joves dels 0 als 17 
anys, dividits en tres categories diferents, des del 
22 fins al 31 de desembre.

Els i les participants hauran de consultar a la but-
lleta de participació la llista d’establiments ad-
herits i buscar dins d’ells una de les vuit imatges 
nadalenques que la regidoria n’ha amagat amb 
el logo de “Reactiva’t”. Quan trobin un d’aquests 
elements hauran de demanar a l’establiment que 
estampi el seu segell a la butlleta, a sobre de la 
imatge corresponent, i de la mateixa manera amb 
els set restants. Un cop hagin aconseguit omplir 
la butlleta, amb vuit segells diferents, l’hauran de 
dipositar a la bústia de l’Hotel d’Entitats abans de 
l’1 de gener. 

Totes les butlletes que estiguin degudament 
emplenades entraran en el sorteig d’increïbles 
regals. Per als infants de 0 a 6 anys la regidoria 

sortejarà una càmera de fotos, per al primer; una 
pissarra magnètica per al segon; i un patinet, per 
al tercer premiat. Pel que fa als nens i nenes de 
7 a 11 anys, se sortejarà una tableta, un patinet i 
un joc. Els joves de 12 a 17 anys podran guanyar 
una tableta, el primer premi; una dessuadora, el 
segon; i un joc de taula, per al tercer premi. 

El sorteig se celebrarà el 3 de gener, a les 12 ho-
res, en directe al programa A Mig Matí de Roda de 
Berà Ràdio, i es podrà seguir també a través de 
Facebook Live de l’Ajuntament. 

La butlleta de participació serà repartida entre els 
alumnes matriculats als diferents centres educa-
tius de Roda de Berà, i també es podrà recollir a la 
consergeria de l’Ajuntament . 

Els establiments participants són: Instal·lacions 
Silva, WooW Noves Tecnologies, Administració 
de Loteria de Roda de Berà, Papereria Ana, Pas-
tisseria Mare Nostrum, Chuche’s, Ralian Sports, 
Forn Pastisseria Queralt, Parafarmàcia Natural, 
BonÀrea, JocNet – L’Eixample, Thalassa Estètic, 
Eva Tattoo, Casa Pairal, El Racó del Cabell, Xarcu-
teria La Veïna, Kimaru Design Studio, Moda Infan-
til Peques, Quattre Potes, Sarey Multiservicios, El 
Rincón del Belloto i Escair Moda. 

Torna el divertit joc ‘Trobem el Patge Reial!’ 
 Per tercer any, la regidoria de Festes posa en marxa aquest joc perquè els infants 

descobreixin a través de pistes on s’amaga el Patge Reial. 

Els dies 28 i 29 de desembre, d’11 
a 14 hores, els infants de Roda 
de Berà podran retrobar-se amb 

el Patge Reial. Un cop més l’emissari 
de Ses Majestats estarà amagat en al-
gun punt emblemàtic de Roda de Berà 
i l’hauran de trobar a través d’un divertit 
joc de pistes amb codis QR. 

Aquesta activitat, la qual es va posar en 
marxa com una fórmula alternativa per 
evitar contagis durant la pandèmia de 
la covid-19, ha tingut tant d’èxit que ha 
passat a formar part del programa de 
Nadal de Roda de Berà. 

El joc començarà a la plaça de l’Ajuntament, 
on es farà lliurament als infants de la but-
lleta de participació que hauran d’anar 
omplint amb gomets de colors a mesura 
que el joc vagi avançant, fins a completar 
les diferents pistes. Després de recórrer lo-
calitzacions històriques de Roda de Berà, 
descobrint la darrera pista, arribaran al lloc 
on finalment els hi esperarà el Patge Reial. 
Allà podran lliurar-li les cartes amb els seus 
desitjos i fer-se una foto amb ell. 

Els Reis Mags, per mar 
Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient tornaran a arribar a Roda 
de Berà per mar en el seu veler 
de fusta. Serà el 5 de gener, a 
partir de les cinc de la tarda al 
Port Esportiu Berà. Seguidament, 
muntats en les seves carrosses 
faran un petit recorregut per al-
guns carrers de la zona de platja i 
pujaran cap al nucli urbà. A partir 
de dos quarts de set de la tarda 
començarà la gran cavalcada, 
des de la plaça Francesc Macià. 
Recorreran els principals carrers 
del nucli urbà per arribar a l’Ajun-
tament on, des del balcó, s’adre-
çaran a tots els nens i nenes amb 
el seu missatge i rebran, de mans 
de l’alcalde Pere Virgili, la clau 
màgica de Roda de Berà. 

Finalment, repartiran casa per 
casa els regals que, prèviament 
els dies 4 i 5, els emissaris hau-
ran recollit al Casino Municipal. 
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Agenda de Nadal
DEL 22 AL 31 DE DESEMBRE 
3A GIMCANA COMERCIAL DE NADAL.
Troba les diferents imatges de Nadal als establiments 
adherits i entra en el sorteig d’increïbles regals. 
Els infants hauran d’anar acompanyats per un adult en 
tot moment. 

3 premis per a cada categoria
0-6 anys: 1r: càmera de fotos

2n: pissarra magnètica
3r: patinet 

7-11 anys: 1r: tableta
2n: patinet
3r: joc 

12-17 anys: 1r: tableta
2n: dessuadora
3r: joc de taula 

Sorteig, 3 de gener a les 12h, en directe a Roda de 
Berà Ràdio. 
Consulta tots els detalls i les bases a www.rodadebera.cat 

23 DE DESEMBRE 
12È CONCURS D’APARADORS NADALENCS 
A les 19h, visita del jurat pels comerços inscrits al 
concurs. 

24 DE DESEMBRE
TIÓ GEGANT 
D’11 a 13h, a la plaça Catalunya. 

26 DE DESEMBRE 
CONCERT DE NADAL 
A les 18h, a l’església de Sant Bartomeu. 
Amb la soprano Natasha Tupin, el baríton Fernando Álva-
rez, i Fecundo Álvarez, al violí.
Taquilla inversa. 

27, 28, 29 I 30 DE DESEMBRE; I 2, 3 I 4 DE GENER. 
26È PARC NADALENC 
De 16 a 20h, al pavelló municipal. 
Inflables, tallers, activitats i esports. 
Per a infants a partir d’1 any. 
Preu entrada/dia: 3 euros. 
El dia 27 l’entrada serà gratuïta per a aquelles persones 
que portin material escolar (nou).

27, 28 I 29 DE DESEMBRE; I 2 I 3 DE GENER. 
20È ESPAI JUVENIL. 
De 22 a 24h, al pavelló municipal. 
Per a joves a partir dels 12 anys. 
Preu entrada: 3 euros. 
El dia 27 l’entrada serà gratuïta per a aquelles persones 
que portin material escolar (nou).

28 I 29 DE DESEMBRE 
TROBEM EL PATGE REIAL! 
3a edició del divertit joc de pistes a través de codis 
QRs per trobar el Patge Reial i lliurar-li la carta. 
D’11 a 14h. 
Inici del joc a la plaça de l’Ajuntament. 
*El joc es desenvoluparà a través de pistes amb dife-
rents codis QR. Els pares i mares necessitareu un dis-
positiu mòbil que els pugui llegir. 

31 DE DESEMBRE
SOPAR DE CAP D’ANY. 
A partir de les 21h, al pavelló municipal (local climatitzat). 
Venda de tiquets el 20 i 27 de desembre, de 10 a 14h, 
a l’Ajuntament. 
Tota la info a www.rodadebera.cat 

1 DE GENER
FESTIVAL DE CAP D’ANY 
A partir de les 00:30h, al teatre Casino Municipal. 
Amb els Dj’s Enzo Ferrara, David Now, Cristian Live, Dj. 
Mon, i Dj. Charly. 
Entrada 18 euros: anticipades amb dues consumicions, i 
una consumició en taquilla. 
A partir dels 16 anys.

PRIMER BANY DE L’ANY 
A les 11 hores, a la platja Punta d’en Guineu. 
Primer bany i Sant Silvestre Sprint de 200 metres nedant. 
Tovallola de platja de regal i brou calent. 
Obsequi especial per als qui hi participin disfressats.

4 DE GENER
LLIURAMENT DE PREMIS I DIPLOMES 
del 12è Concurs d’Aparadors; del 10è Concurs de 
Fotografia; i de la 3a Gimcana comercial de Nadal. 
A les 19:30h, al Parc Nadalenc. 

4 I 5 DE GENER
RECOLLIDA DE REGALS PER PART DELS AJUDANTS 
DELS REIS MAGS.
4 de gener: de 9 a 13h i de 16 a 20h
5 de gener: de 9 a 13h. 
Al Casino Municipal. 

5 DE GENER
ARRIBADA DELS REIS MAGS D’ORIENT.
A les 17h, arribada en vaixell al Port Esportiu Berà. 
A les 18:30h, arribada al nucli urbà. 
Inici de la cavalcada des de la plaça Francesc Macià i re-
corregut pels carrers del municipi. En acabar, missatge 
dels Reis Mags des del balcó de l’Ajuntament. 

SEGUIDAMENT, 
REPARTIMENT DE REGALS PER LES CASES.

http://www.rodadebera.cat
http://www.rodadebera.cat
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Roda de Berà va celebrar, del 9 
a l’11 de desembre l’agerma-
nament amb la localitat ma-

laguenya de Benaoján. A l’octubre 
de l’any passat el Ple havia aprovat 
aquesta unió, però no s’havia ofi-
cialitzat fins ara. Per a l’ocasió, la 
regidoria de Cultura, va preparar un 
farcit programa d’actes per celebrar 
l’efemèride amb la visita de l’alcal-
dessa de Benaoján, Soraya García, 
acompanyada per la primera tinent 
d’alcalde i edil de Cultura, Olga Bar-
ranco, i una tècnica municipal. Du-
rant tot el cap de setmana molts 
benaojans i benaojanes van par-
ticipar en tots els esdeveniments, 
acompanyant la nostra corporació 
municipal, encapçalada per l’alcal-
de Pere Virgili i la regidora Teresa 
Ferré, i a la petita comitiva del po-
ble malagueny.

Amb les activitats programades, el 
consistori rodenc els va voler mostrar 
els atractius turístics, culturals i patri-
monials del municipi, així com alguns 
dels elements de la cultura popular 
catalana, com els diables, els cas-
tells, el ball de gitanes, les sardanes 
o els gegants. 

En tot moment es va poder constatar 
la complicitat que hi ha entre ambdós 
municipis. L’alcaldessa Soraya García 
va deixar la porta oberta a la visita que 
ara haurà de fer a Benaoján una repre-
sentació rodenca, tot esperant poder 
exercir tan bé d’amfitriona com ho ha 
fet el poble de Roda de Berà, “aprovec-
hando las fiestas patronales de San 
Marcos, que se celebran en abril”, va 
dir García.

Roda de Berà oficialitza la seva unió amb el 
poble de Benaoján
 Del 9 a l’11 de desembre es van celebrar diversos actes amb motiu de l’agermanament

entre els dos municipis.

 Els benaojans i benaojanes de Roda de Berà s’hi van implicar participant en tots ells.

Vincles històrics

Els vincles i els llaços d’amistat que uneixen els dos 
pobles es remunten als anys 60, quan van arribar a 
Roda de Berà moltes famílies vingudes des de dife-
rents punts del país, entre elles també de Benaoján.

La transformació de Roda de Berà a principis de la dè-
cada dels anys 60, en què el principal motor econòmic 
del municipi va passar de ser l’agricultura a la cons-
trucció i al sector serveis, va fer que s’incrementés la 
demanda de mà d’obra. El boom del turisme nacional i 
internacional feia necessari construir noves residènci-
es vacacionals, i Roda de Berà, en aquell moment amb 
tan sols 563 habitants, no podia satisfer la incipient 
demanda de mà d’obra.

Va ser així com van arribar al municipi moltes famílies 
vingudes des de diferents punts del país, la meitat de 
pobles d’Andalusia i entre ells 75 benaojans i benaoja-
nes que van arribar a Roda de Berà per treballar i viure-hi. 
Amb el seu treball es van construir la majoria dels 660 
nous habitatges que es van construir en deu anys, fins 
a doblar la seva població l’any 1970, arribant als 1.034 
habitants. Ara, seixanta anys després, els rodencs amb 
arrels benaojanes s’han multiplicat per quatre.
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El 30 de novembre el Jurat del 10è Concurs fotogrà-
fic de Roda de Berà es va reunir per deliberar i es-
collir les fotografies guanyadores d’aquesta edició. 

Les 12 imatges seleccionades conformaran el calendari 
2023 de Roda de Berà. 

La selecció va ser molt complicada. Al concurs es van pre-
sentar 20 participants amb un total de 184 fotografies i la 
selecció per part del Jurat va ser molt complicada. 

Finalment les escollides van ser: tres imatges d’Andrés 
Mondéjar; dos fotografies de Caio Pérez; dos fotografies 
de Chiara Pérez; una imatge de Paco Cano; una imatge de 
Julia Tobeñas; una fotografia de Francesc Xavier Basallo; 
una fotografia de Margarita Gana; i una fotografia de Ro-
ser Nogués. 

El calendari estarà disponible a l’Ajuntament a partir de la 
darrera setmana de desembre. Us avisarem a través de les 
nostres xarxes socials. 

Les millors imatges de Roda de Berà per al 
calendari de 2023 

R osana Dorantes.Regidora de 
Sanitat, Ensenyament, Comerç 
i Dona. 

A punt d’acabar l’any Rosana Dorantes 
fa balanç de totes les seves regidories 

Pel que fa a la Regidoria Comerç quines 
inicitatives està duent a terme?

Un any més, en aquestes dates, posem en 
marxa el concurs d’aparadors i la gimcana 
comercial. Dos dels concursos que ja te-
nim consolidats en aquesta regidoria que 
el que pretenen és promocionar el comerç 
local a la vegada que impliquem al ciutadà 
a descobrir les botigues que tenim al nos-
tre poble, moltes d’elles especialitzades 
en productes i serveis. Hem de posar més 
èmfasi que el tracte i l’assessorament que 
ens pot oferir el comerç local no el podem 
torbar a les grans superfícies.

Continuem estant al costat del comerç i 
la restauració local i també amb l’associ-
ació de comerciants del nostre municipi. 
En l’última reunió que vam mantenir amb 

ells vam acordar que durant els inicis del 
2023 organitzaríem la ruta de tapes “Roda 
per Roda” que habitualment organitzava 
la mateixa associació, però, que des de 
l’ajuntament li volem donar una empenta 
i fer que torni a ser un esdeveniment amb 
molta participació i que sigui igual o més 
exitosa que en les darreres ocasions.

En la Regidoria Dona i Igualtat quines 
accions s’estan fent per a defensar-ne 
els drets?

Portem els darrers anys treballant per la 
igualtat i la defensa dels drets de les do-
nes i del col·lectiu LGTBIQ+ promovent 
activitats i actes adreçats a la ciutadania 
del municipi, intentant arribar a totes les 
edats, començant pels més petits a les 
escoles amb la revista que els vam fer 
arribar per tal que puguin treballar a les 
aules paraules que potser no són habitu-
als en el seu dia a dia com poden ser “pa-
triarcat”, “drets humans”, “feminisme”..., 
els joves a l’institut amb les xerrades 
d’assertivitat i convivència i al punt d’in-
formació juvenil del municipi amb la mul-
titud d’activitats adreçades a ells i elles, a 
les persones adultes amb els murals que 
cada vegada són més participatius i per 
finalitzar a la població més envellida amb 
xerrades amb gent de diferents col·lec-
tius com el transgènere.

En l’ambit de l’educació com està 
anant el curs acadèmic  2022-23?

L’objectiu d’aquesta regidoria és plani-
ficar, gestionar i coordinar tota l’activi-

tat educativa del municipi pel que fa a 
l’etapa educativa obligatòria i preobli-
gatòria, és a dir, del 0 als 16 anys i tam-
bé l’Escola d’adults.

Durant aquest curs 22/23 la Llar 
d’infants municipal ha començat a 
fer un canvi, la direcció del centre i 
l’equip d’educadores han adaptat les 
aules a noves metodologies globalit-
zades. Les classes han passat a ser 
espais amb diferents propostes on 
els infants, a través de la descoberta 
aprenen amb el joc lliure, l’exploració 
i l’experimentació.

Per altra banda, la bona comunica-
ció amb les direccions de les escoles 
Cucurull i Salvador Espriu i de l’Institut 
Roda de Berà, fa que el curs escolar es 
vagi duent a terme amb normalitat.

Tota la corporació celebrem que des 
de l’inici d’aquest curs escolar la cons-
trucció del nou Institut sigui una reali-
tat. Vetllarem perquè els terminis es-
tablerts pel departament d’educació 
siguin els acordats.

Per altra banda, continuarem insistint 
al departament que ens concedeixi la 
segona línia de transport, que tenim 
demanada des de fa a prop d’un any. 
Aquesta nova línia te per objectiu afa-
vorir les famílies que tenen necessitat 
d’utilitzar el transport municipal per 
poder arribar a l’escola ja que el seu 
domicili es troba fora del nucli urbà i 
minimitzar el temps d’arribada.

I per últim i no menys important, l’Es-
cola d’Adults. He de recalcar que 
aquest curs ha estat un dels anys 
amb més matriculació hi ha hagut un 
gran interès en els cursets que oferim 
d’alfabetització i iniciació al català i al 
castellà i també a la resta de cursets 
de formació que es duen a terme.

Quin balanç fa de la Regidoria Sanitat? 

Aquests últims anys han estat molt 
complicats per la pandèmia que vam 
patir i els ajuntaments vam haver 
d’adaptar-nos als imprevistos. Hem 
d’exigir que els serveis assistenci-
als que el departament ens va dotar 
tornin a funcionar a ple rendiment i 
que el ciutadà es vegi el menys per-
judicat possible a l’hora de necessitar 
aquests serveis.

El consultori municipal ha tornat 
a obrir algunes tardes, però des 
d’aquesta regidoria continuarem i no 
deixarem de reclamar que es torni a 
prestar el servei mèdic com es feia 
abans de la pandèmia.

Un any més l’Ajuntament, amb la par-
ticipació de moltes associacions del 
municipi, s’ha bolcat amb la Marató 
de TV3 entre tots hem aconseguit re-
captar 2.537€..

Per acomiadar-me us vull felicitar les 
festes, us desitjo un Bon Nadal i que 
el 2023 sigui igual o encara millor que 
el 2022.

“Celebrem que des de l’inici d’aquest curs escolar 
la construcció del nou institut sigui una realitat”

ROSANA DORANTES - REGIDORA DE SANITAT, ENSENYAMENT, COMERÇ I DONA
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L’equip de Govern congela tots els impostos  
i taxes per a l’any 2023
 Continuen incloent-hi bonificacions per abaixar la pressió fiscal a les famílies que més ho 

necessiten, així com per incentivar l’activitat comercial.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar 
al Ple d’octubre, per majoria, les 
ordenances fiscals per a l’exerci-

ci 2023, amb els vots a favor dels regi-
dors de Tria Roda, de Ciutadans i d’ERC; 
l’abstenció de Populars per Roda; i els 
vots en contra dels regidors del PSC i 
Junts per Roda.

Un any més la proposta de l’equip 
de Govern va ser la de congelar tots 
els impostos i taxes, tenint en comp-
te la situació actual, derivada de la 
crisi sanitària, primer, i per la guer-
ra d’Ucraïna, “és moment d’estar al 
costat de les famílies i empreses de 

Roda de Berà, i no apujar la pressió 
fiscal”, va assegurar l’alcalde Pere 
Virgili. En aquest mateix sentit va 
intervenir el regidor d’Hisenda: “la 
nostra proposta es la d’anar al costat 
del veí i veïna del municipi i no carre-
gar-lo més. Per això, el més important 
d’aquesta modificació d’ordenances 
és tot allò que no es modifica i es 
manté igual, es congela”, va explicar 
Gerard Solé. “Aquestes ordenances 
són un preludi del que serà el pres-
supost de 2023, uns comptes de con-
tenció de la despesa, a diferència dels 
pressupostos expansius dels darrers 
anys”, va avançar l’Alcalde.

En algunes de les ordenances s’ha mo-
dificat la redacció per millorar la inter-
pretació i el redactat d’alguns punts 
concrets. D’altres, com és el cas de 
l’impost sobre béns immobles, la millo-
ra en la redacció ha servit per clarificar 
conceptes. S’ha modificat la redacció 
del punt referent a la bonificació per 
la instal·lació de plaques solars, can-
viant el concepte “bens immobles” per 
la definició “habitatges d’ús residencial” 
i s’inclouen els locals comercials i in-
dustrials de fins a 200 metres quadrats, 
“perquè el petit comerç també es pugui 
beneficiar d’aquesta bonificació”, va ex-
plicar Solé, una incorporació que es va 

fer a petició dels grups de Ciutadans i 
Populars per Roda.

Pel que fa a l’impost sobre construcci-
ons, instal·lacions i obres, a banda de mi-
llorar el redactat, també s’ha efectuat una 
incorporació, a petició del grup d’ERC. 
Aquesta, és una nova bonificació del 20% 
per la instal·lació de sistemes de reco-
llida d’aigua de pluja en edificis de nova 
construcció i en la reforma d’edificis, prè-
via sol·licitud dels interessats. Hauran 
de complir tot una sèrie de condicions, 
detallades a les ordenances, i servirà per 
atendre necessitats de reg i per al submi-
nistrament d’aigua als dipòsits d’inodors.

L’Ajuntament posa en marxa la tercera edició dels 
Pressupostos Participatius
 La ciutadania podrà escollir en quins projectes s’inverteixen 130.000 euros del pressupost de 2023.

E ls rodencs i rodenques poden 
tornar a decidir en quins pro-
jectes s’inverteix una part del 

pressupost municipal de l’any vinent. 
Concretament, 130.000 euros. Sota el 
lema  “Tu decideixes com avança Roda 
de Berà!”, l’equip de Govern ha posat 
en marxa l’edició 3 dels Pressupostos 
Participatius de Roda de Berà, dins la 
seva aposta per continuar avançant en 
la participació ciutadana. 

El 2 de desembre, l’Hotel d’Entitats va 
acollir la sessió de presentació d’aques-
ta edició, durant la qual l’alcalde Pere 
Virgili, i Coia Poblet, del gabinet Ceres, 
van explicar als i les assistents tots els 
detalls i novetats del procés que demà 
comença. L’Alcalde, a més a més, va 
fer una rendició de comptes, i va anar 
explicant una a una totes les inversions 
guanyadores de les passades edicions 
i com s’han anat executant, amb dades 
econòmiques i imatges. 

Amb la posada en marxa de la campa-
nya de comunicació, l’Ajuntament con-
vida la ciutadania a “imaginar, proposar 
i participar”. Imaginar com pot seguir 
avançant Roda de Berà, proposant in-
versions factibles, viables tècnicament, 
inclusives i sostenibles en el temps, 
que siguin competència de l’Ajunta-
ment, que no superin la quantitat fixada 
per al procés, 130.000 euros, i pensant 
en l’interès global de Roda de Berà.

Entre el 5 i el 18 de desembre es van po-
der presentar les propostes d’inversió. 

Aquestes, com en edicions anteriors, 
han de complir els criteris, que seran 
també els que seguirà la comissió tèc-
nica municipal per validar les propostes.

Un cop finalitzat el període de presen-
tació de propostes, al gener es convo-
carà una sessió on la ciutadania podrà 
debatre sobre les propostes recollides 
i determinarà quines són les més pri-
oritàries. Les escollides passaran a la 
següent fase, la de validació final i valo-
ració tècnica de les propostes, entre els 
mesos de gener i febrer, a càrrec dels 
tècnics municipals.

La votació arribarà al març. A través 
de les butlletes de participació, tant 
en format físic com online a través del 
web dels Pressupostos Participatius, 
els majors de 16 anys empadronats a 
Roda de Berà escolliran les seves tres 
propostes preferides.

Les propostes finals seran selecciona-
des en base als vots obtinguts i al límit 
econòmic establert. Aquestes seran 
anunciades a través d’una sessió públi-
ca a finals de març de l’any que ve.
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T ot Catalunya va bategar amb 
força per recollir fons en la lluita 
contra les malalties cardiovas-

culars. El marcador final del programa 
de TV3 i Catalunya Ràdio va assolir la xi-
fra de 8.034.807 euros, però fins a finals 
de març es poden fer donacions. 

Roda de Berà, vila solidària, es va su-
mar un any més i durant tot el cap de 
setmana del 17 i 18 de desembre va ce-
lebrar diferents activitats per a recap-
tar fons. En total es van recollir 2.537 
euros. Per assolir aquesta xifra va ser 
molt important la col·laboració de mol-
tes associacions locals. 

Dissabte, l’associació juvenil Roda 
Jove va celebrar un campionat de bit-
lles amb la que van recaptar 125 euros; 
i Second Waves va oferir una activitat 
amb la qual els infants es van poder 
iniciar en l’skate, i va reunir 55 euros. 
Aquesta mateixa xifra va assolir l’Es-
plai Ca l’Oliverar, de Les Monges As-
sociació Cultural, amb el seu taller de 
manualitats infantils. Amb la venda 
solidària de llibres, la Biblioteca Joan 

Martorell Coca va recaptar 369 euros; 
i amb la venda de polseres i samarre-
tes de la regidoria d’Esports, i la classe 
d’aeròbic, 54,80 euros. També el Pare 
Noel va participar-hi, i tant dissabte 
com diumenge els infants van poder 
lliurar-li la carta i fer-se fotos amb ell i 
el seu trineu. 

Diumenge, a partir de les 10 del matí, la 
plaça de la Sardana va bullir d’activitat 
amb una Fira d’Entitats Solidària. Les 
Monges Associació Cultural, amb la 
venda de vermut i fruits secs, van reco-
llir 397 euros. L’activitat de tir amb arc 
de l’associació Toxophílica, va reunir 
38,45 euros. Amb la venda de postals, 

elaborades pels alumnes de les esco-
les Salvador Espriu i El Cucurull, i de 
l’Institut Roda de Berà, l’Ajuntament va 
recaptar 224 euros. L’associació Luz 
de Luna, amb una exhibició de balls i el 
sorteig d’una panera, va sumar 220,75 
euros; i amb l’activitat de balls en lí-
nia, l’associació de veïns del Franca-
set-Mas Roig, va fer una aportació de 
51,65 euros. 

Per altra banda, l’associació de volun-
taris de Protecció Civil va organitzar 
una exhibició amb gossos de rescat i 
una demostració de reanimació amb 
tècniques RCP i l’ús de desfibril·lador. 

Finalment, el Grup Sardanista va fer 
una aportació de 250 euros; la Barque-
ra de 67,50 euros; Al-Anon, de 122,85 
euros; el Club Atlètic Roda de Berà, de 
106 euros; casal de Jubilats, de 200 
euros i l’escola Salvador Espriu de 200 
euros, resultat de la cantada de na-
dales que el centre va organitzar du-
rant tota la setmana en diferents loca-
litzacions del municipi amb l’alumnat 
de tots els cursos. 

Roda de Berà recapta 2.537 euros per  
a La Marató de TV3 
 Va ser gràcies a la implicació de moltes entitats locals i dels centres escolars. 
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El Club Atlètic Roda de Berà presenta els equips 
de la temporada 2022/23
 Més de 260 futbolistes repartits en 17 equips formen el club de futbol rodenc.
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L’Ajuntament de Roda de Berà desocupa l’edifici de 
la plaça Martorell 
 El jutge va donar l’autorització per motius de seguretat i salubritat. 

 Amb molta presència policial, el desallotjament es va realitzar sense cap incident. 

ENTREVISTA

A ntonio Bernal, fins ara regidor 
de Ciutadans ha abandonat 
el grup municipal, en aquesta 

entrevista ens n’explica els motius. 

Recentment ha abandonat el grup 
municipal de Ciutadans quines són 
les raons que l’han dut a fer-ho?

El primer que m’agradaria fer, és donar 
les gràcies a tots els meus companys 
de ciutadans Roda de Berà, així com a 
tots aquells que ens van donar suport 
a les darreres eleccions municipals.

Fa gairebé dos anys ja vaig estar a 
punt de passar-me a regidor no adscrit 
per una sèrie d’esdeveniments aliens 
a la meva persona i a l’agrupació de 
roda. Vaig estar meditant profunda-
ment i seriosament la situació.

El Partit aleshores va optar per pren-
dre una decisió contrària als estatuts 
del partit, que diuen que els candidats 
han de ser elegits en primàries, i així 
ho vam fer, vam triar com a presiden-
ta de Catalunya la Sra. Lorena Roldan, 
que va ser la nostra sorpresa que al 
poc temps se’ns va comunicar que per 
decisió de la presidenta del partit la 

Sra. Inés Arrimadas, apartava a Lorena 
i imposava al Sr. Carlos Carrizosa com 
a president i candidat a Catalunya.

Va aparèixer llavors un grup anomenat 
Renovadors Cs, per poder revertir aques-
ta situació i tornar a la línia del partit. El 
resultat va ser una persecució constant 
per part de la direcció nacional.

Hem vist com el partit des de llavors 
navega sense rumb i sense líder, i da-
vant dels fracassos electorals, ningú 
no s’ha fet responsable de la deriva i 
les males decisions preses per la direc-
ció nacional, com ara tancar agrupaci-
ons, seus o desprendre’s de responsa-
bles de comunicació. Com pretenen 
obtenir bons resultats si elimines les 
bases que sostenen el partit? és pràc-
ticament inviable i desil·lusionant.

Fa un mes aproximadament es repetia 
una altra situació intolerable a Barce-
lona, els afiliats havien proposat i ele-
git una candidata, i per a sorpresa de 
tots, o no, apareix un càrrec del partit 
a l’ajuntament de Barcelona, i desauto-
ritza tots els afiliats i es autoproclama 
candidat amb l’empara de la direcció 
de Catalunya.

Davant d’aquestes desafortunades de-
cisions, la meva il·lusió per continuar 
defensant aquest projecte, es conver-
teix en desil·lusió total, i fa inviable 
la meva defensa al projecte de ciuta-
dans, i la meva continuïtat al partit.

Durant el mes de setembre li comuni-
co la decisió de passar a regidor no 
adscrit al Sr. Alcalde i li argumento els 
motius, i els passos que seguiré, en tot 

moment he estat totalment transpa-
rent amb el Sr. Alcalde.

També he comunicat al Consell Co-
marcal del Tarragonès que deixo l’acta 
de conseller, ja que aquest càrrec és 
per designació del partit.

Quin serà a partir d’ara el seu paper 
com a regidor no adscrit?

Seguiré com a regidor, per continuar 
defensant els interessos dels meus 
veïns, fins a final de legislatura.

Són molts els que saben tot el que he 
fet pel projecte de ciutadans a nivell 
provincial i municipal, és per això que 
deixo enrere bons companys i amics i 
els desitjo el millor per a tots ells. Aca-
ba aquí una etapa de la meva vida i en 
comença una altra.

Espero ser Valent i ben aviat poder 
anunciar un nou projecte il·lusionant 
per a Roda i els Rodencs.

Voldria aprofitar l’ocasió per felicitar 
les festes de Nadal i desitjar-los un fe-
liç any nou 2023.

Una Salutacio, Toni Bernal.

“Deixo Ciutadans, però seguiré com a regidor per 
continuar defensant els interessos dels meus veïns 
fins a final de legislatura”

ANTONIO BERNAL - EXREGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER RODA

D esprés de molts mesos de llui-
ta, l’Ajuntament de Roda de 
Berà va aconseguir el 16 de 

novembre desallotjar els quinze pi-
sos de l’edifici número 2 de la plaça 
Martorell. A l’actuació hi van partici-
par deu agents de la Policia Local de 
Roda de Berà, dues patrulles d’ordre 
públic de Mossos d’Esquadra, i dues 
més de seguretat ciutadana, donant 
suport en l’execució del desallotja-
ment. Aquest va ser el primer que 
efectuaven amb el nou Protocol per a 
desnonaments i ocupacions, posat en 
marxa recentment. 

El desallotjament, que es va desenvo-
lupar sense incidents, va ser autoritzat 

pel Jutjat Contenciós Administratiu 
número 2 de Tarragona al·legant mo-
tius de seguretat i salubritat. 

Durant molt de temps havien estat 
continues les incidències que s’havien 
produït en l’edifici, provocant proble-
mes d’inseguretat a la zona nord del 
nucli urbà. Les connexions irregulars a 
la xarxa elèctrica havien causat molts 
i diferents talls de llum al barri per so-
brecàrrega i excés de consum, i els ve-
ïns i veïnes havien patit problemes de 
salubritat i altercats. 

Recollides les queixes veïnals, els 
tècnics municipals van realitzar una 
inspecció a finals del passat mes de 

juliol, constatant que l’edifici no com-
plia les condicions de seguretat, sa-
lubritat i habitabilitat requerides per la 

normativa vigent. Tots els habitatges, 
als quals també els mancava la cèdula 
d’habitabilitat, van ser declarats inha-
bitables i el 17 d’agost es va ordenar 
per resolució d’alcaldia el desallotja-
ment dels habitatges, amb un termini 
de tres dies per donar-ne compliment. 
Transcorreguts aquests dies els ocu-
pants no van deixar l’edifici, fet pel 
qual es va resoldre una execució for-
çosa del desallotjament, autoritzada 
pel jutge el 19 d’octubre. 

Un cop desallotjat, l’edifici va quedar 
totalment assegurat i tancat, per evitar 
que ningú hi pogués accedir, i perquè 
no esdevingués un perill per als veïns i 
veïnes dels habitatges contigus. 
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El ‘Roca Plana’ celebra els seus deu anys de vida 
lliurant els premis a les millors obres literàries 
 El concurs literari es consolida i assoleix una participació de més de 400 obres amb autors 

i autores de molts indrets de Catalunya.

El recinte teatral del Casino Mu-
nicipal va acollir el 26 de no-
vembre la gala de lliurament de 

premis de la desena edició del Con-
curs Literari ‘Roca Plana’, organitzat 
per la regidoria de Cultura a través 
de la Biblioteca Municipal Joan Mar-
torell Coca, i amb la col·laboració de 
l’Arxiu Municipal. 

Va estar amenitzat per l’artista mul-
tidisciplinar Laura Relea, LaReSol 
qui va presentar ‘Pst, que hi ha roba 
estesa!’, un microespectacle perfor-
màtic amb el qual va parlar de la di-
versitat. Gràcies a la col·laboració del 
FIC-CAT també es va projectar el curt-
metratge ‘Elsa’.

Seguidament, es van lliurar els premis 
de les diferents categories a concurs. 
Tenint en compte que les escoles i 
l’institut efectuen una selecció prèvia 

molt important de les categories in-
fantil, cadet i juvenil, el total d’obres 
presentades va ser de 443. En aques-
ta ocasió al Jurat hi van arribar 91 
obres, 29 de la categoria infantil (de 
9 a 11 anys); 25 de la categoria ca-
det (de 12 a 14 anys); 11 de juvenils 
(15 a 17 anys); i 26 obres a la cate-
goria d’adults, de les quals només 7 
pertanyien a Roda de Berà, i la resta 
provenien d’autors i autores d’altres 
municipis de Tarragona, i de moltes 
localitats de Girona i Barcelona, i fins 
i tot d’Alacant. Un fet que demostra la 
consolidació del certamen. 

Per a cadascuna de les quatre cate-
gories es va acordar un primer premi, 
de 150 euros i un llibre; un segon, de 
100 euros i un llibre; i un tercer premi, 
de 50 euros i un llibre. Tots els gua-
nyadors/es van rebre també un diplo-
ma, així com les persones finalistes i 
participants. 

Categoria Infantil 
1r premi: Els somnis de la Sunita, de 
Magí Mestre. El premi va ser lliurat 
per Pilar Franquet, docent i membre 
del Jurat. 

2n premi: L’alvocat Jordi, d’Eneko Ren-
tero. La regidora d’Ensenyament, Ro-
sana Dorantes, va lliurar aquest premi. 

3r premi: Estimada àvia, de Sabrina 
Hernández. El premi va ser lliurat per 
Yolanda Lebrijo, representant de l’esco-
la Salvador Espriu i membre del Jurat. 

Categoria Cadet 
1r premi: Deixa’ls lliures, de Thaïs 
Nodarse. Cristina Serrano, respon-
sable de la Biblioteca Municipal i 
membre del Jurat va lliurar aquest 
premi. 

2n premi: Universos diferents, de 
Tim Khodzaev. Va ser lliurat per Ge-
rard Solé, regidor de Joventut. 

3r premi: Jo vull ser normal, d’Ain-
hoa Jiménez. Vanessa Torruella, en 
representació de l’escola El Cucu-
rull, va lliurar aquest premi. 

Menció especial: Mai no tinguis por 
de ser com ets, d’Alba Jové. Fre-
deric Royuela, regidor de Turisme, 
va fer lliurament d’aquesta menció 
especial del Jurat. 

Categoria Juvenil 
1r premi: Crida!, de Gala Barnés. 
La regidora Teresa Ferré va lliurar 
aquest premi. 

2n premi: La diversitat és varietat, de 
Júlia Arévalo. Manel González, regi-
dor d’Urbanisme, va ser l’encarregat 
de lliurar aquest premi. 

3r premi: Teorema de l’homòfob, 
d’Aitana Franco. Roser Rovira, en 
representació de l’Institut Roda de 
Berà va fer lliurament d’aquest premi 
a la seva mare. 

Categoria Adults 
1r premi: Un vestit de resiliència, de 
Susana Benítez. L’alcalde Pere Vir-
gili va lliurar el premi. 

2n premi: Segona adolescència, de 
M. Carme Vilà. El premi va ser lliurat 
per Teresa Duch, escriptora i autora 
de capçalera de la Biblioteca Munici-
pal Joan Martorell Coca. 

3r premi: Una tradició ancestral, de 
Montserrat Gil. Ricard Benimeli, ar-
xiver municipal i secretari del Jurat, 
va lliurar el premi. 

Finalment, els membres del Jurat van 
decidir que la temàtica de les obres 
de la onzena edició del concurs lite-
rari ‘Roca Plana’ serà “els somnis”.

Premiades i premiats
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Durant el cap de setmana del 25 
i 26 de novembre, Roda de Berà 
va celebrar una nova edició del 

Gran Recapte d’Aliments, amb la par-
ticipació de tots els supermercats de 
la localitat. Va ser possible gràcies a 
la implicació dels 78 voluntaris i vo-
luntàries, els qui van estar presents 
als supermercats recollint els produc-
tes, molts d’ells fidels a la cita solidà-
ria anual. Entre ells també hi havia 16 
alumnes de l’Institut Roda de Berà, 
molt conscienciats amb aquesta bona 
causa.

En total es van aconseguir recaptar 
5.940 quilos d’aliments i productes 
bàsics per al Punt de Distribució 
d’Aliments de Roda de Berà, els 
quals seran distribuïts en els lots 
setmanals que des de Serveis Socials 
es preparen per a les famílies més 
vulnerables.

Col·laboracions durant tot l’any

A banda d’aquesta important campa-
nya, el Punt de Distribució d’Aliments 
compta amb la col·laboració de Mer-
cadona, Aldi, BonPreu i el Forn Pastis-
seria Queralt durant tot l’any. Aquests 
supermercats, cada dilluns, dimecres i 
divendres, realitzen donacions de pro-
ductes frescos, els quals s’emmagat-
zemen al PDA, fins al seu repartiment 
a les famílies, gràcies a la nova càmera 
frigorífica adquirida per l’Ajuntament.

El Gran Recapte suma prop de 6 tones d’aliments 
i productes bàsics per al Punt de Distribució 
d’Aliments de Roda de Berà 
 Es va dur a terme a tots els supermercats del municipi, gràcies a la implicació dels 78 

voluntaris i voluntàries de l’Ajuntament.

L’Ajuntament ampliarà el parc infantil de l’Era del 
Gassó amb 700 metres quadrats més
 Ha adquirit la parcel·la adjacent al parc, on originàriament es trobaven els corrals del Gassó.

 És un projecte a llarg termini molt ambiciós, per al qual l’alcalde Pere Virgili també vol 
comptar amb la participació de les famílies

Ja és un fet. Després de molts me-
sos de negociacions amb la famí-
lia propietària de la finca, l’Ajunta-

ment ha adquirit recentment els terrenys 
adjacents al parc infantil de l’Era del Gas-
só. “Era la última oportunitat que teníem 
per poder ampliar el parc i dotar-lo de més 
serveis per a les famílies”, assegurava fa 
unes setmanes l’alcalde Pere Virgili, mos-
trant-se molt satisfet de que les negocia-
cions per a l’adquisició de la parcel·la del 
carrer Miramar hagin arribat a bon destí. 

La brigada municipal va fer els treballs 
de desbrossament, i el 7 de novembre 
l’Alcalde, el regidor d’Urbanisme, Manel 
González, i l’arquitecte municipal, Mi-
quel Bonnin, van poder accedir-hi per 
fer la primera visita. El següents passos 
seran el desenrunament, assegurar el 
sostre d’una part de la construcció que 
ha caigut, i poder prendre mides deta-
llades de forma segura. 

El solar amb una superfície total de 
696 metres quadrats, dels quals 375 
metres quadrats són de construcció, 
ofereix al consistori un ampli ventall 
de possibilitats. La voluntat és res-
pectar les antigues edificacions, els 
antics corrals del Gassó, datats al 
segle XVIII, i la portalada, la qual es 
manté en bon estat. Durant la visita, 
tant Pere Virgili com el regidor Manel 
González, anaven visualitzant com 
podria ser l’ampliació del parc.  “Aquí 
podrien anar els lavabos públics, que 
tant demanden les famílies”, deia 
l’Alcalde,  “i aquesta part  -senyalant 
la construcció principal i més am-
pla-  podria ser una sala polivalent on 
celebrar esdeveniments infantils”, se-
guia González, imaginant el projecte. 
L’ampliació del parc també podria in-
cloure una part dels jocs sota cobert, 
on hi ha la portalada, per als dies de 
pluja o de molta calor. 

Totes aquestes idees es plasmaran al 
projecte, tot i que l’Alcalde vol posar en 
marxa un procés participatiu en el qual 
les famílies hi puguin participar i opi-

nar “atès que són elles les usuàries del 
parc i coneixen millor que ningú quines 
són les necessitats”, assegura. 

L’Era del Gassó 

El parc infantil de l’Era del Gassó 
va ser construït l’any 1991 sobre 
l’antiga era de Cal Gassó, una de 
les cases pairals més importants 
de Roda de Berà. Es va mantenir 
la zona de l’antiga era, i amb les re-
formes posteriors s’ha conservat, 
al centre de l’àrea superior del parc, 
pel seu valor històric i patrimonial.   
Ubicat al carrer Marinada i amb prop 
de 1500 metres quadrats de superfície 
és un dels parcs amb més afluència 
d’infants. Al maig d’aquest any l’Ajun-
tament el va renovar íntegrament amb 
nous jocs i un nou paviment de caut-
xú continu, donant resposta a les de-
mandes de les famílies rodenques.
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Primer pas perquè desapareguin les torres 
elèctriques de les zones poblades  
de Roda de Berà i Creixell
 Es desmuntaran les actuals 33 torres elèctriques, la major part d’elles ubicades a Roda 
de Berà, i s’instal·laran 26 de noves en un nou traçat, paral·lel a l’autopista AP-7. 

Es realitza el tractament contra l’eruga processionària
 El tractament es fa amb un producte biològic no tòxic per a les persones i els animals domèstics.

El 25 d’octubre es van reunir a 
l’Ajuntament de Roda de Berà 
representants tècnics del de-

partament d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural; el director de la 
zona est de Lleida i Tarragona, i el tèc-
nic enginyer en cap d’E-Distribución 
Redes Digitales, amb els propietaris 
de les finques afectades pel projecte 
de la variant de la línia elèctrica 110 
kV SE Tarragona-SE la Geltrú i SE Alta-
fulla-SE Garraf, per tal de fer l’aixeca-
ment de les actes prèvies a l’ocupació 
de les finques per on discorrerà el nou 
traçat de les torres elèctriques al ter-
me municipal de Roda de Berà.

Actualment un total de 33 torres cre-
uen els municipis de Roda de Berà i de 
Creixell, des del límit amb El Vendrell i 
fins a la urbanització Poblamar, de la 
Pobla de Montornès. Travessen zones 
residencials, a Roda de Berà els barris 
de Les Torres i de Berà Mar, motiu pel 
qual l’objectiu principal del projecte 
es traslladar les torres i allunyar-les el 
màxim possible dels veïns i veïnes. 

Aquesta havia estat una demanda his-
tòrica del veïnat, amb el suport dels 
ajuntaments, els qui ara per fi veuran 
desaparèixer les torres dels seus car-

rers. El nou traçat, de 6,4 quilòmetres, 
necessitarà 26 noves torres -20 d’elles 
al terme municipal rodenc-, més moder-
nes i estretes que les anteriors, i discor-

rerà quasi paral·lel a l’autopista AP-7. 
Amb el nou camí també hi ha noves fin-
ques afectades, i tot i que l’Ajuntament 
va intercedir aconseguint millores con-
siderables al projecte, una petita part 
dels propietaris continuen mostrant-se 
reticents en alguns detalls.

El projecte d’E-Distribución té un cost 
de 2 milions d’euros i està preparat 
per començar quan tots els permisos 
i autoritzacions estiguin llestes. 
L’avantprojecte inicial va ser redactat 
fa més de 8 anys, al 2014, i ha estat 
modificat en diverses ocasions, 
convertint-se en el projecte actual, el 
qual compta amb informes favorables 
de diferents departaments de l’Estat i 
de la Generalitat.

L’alcalde Pere Virgili es va mostrar 
molt satisfet de que per fi s’hagi do-
nat aquest primer pas, molt important 
per a Roda de Berà, tot esperant que 
aviat puguem ser testimonis de la 
desinstal·lació de les torres elèctri-
ques actuals a Les Torres i Berà Mar.

A mitjans de novembre l’Ajun-
tament de Roda de Berà va 
iniciar el tractament contra 

l’eruga processionària del pi, una 
plaga que esdevé la més important 
de les pinedes mediterrànies. Es fa 
amb un tractament biològic preven-
tiu que és innocu per a les persones 
i els animals, motiu pel qual no su-
posa cap perill. S’aplica cada any du-
rant aquestes dates en ser el període 
en què les larves surten dels ous i 
comencen la fase d’engreix, alimen-
tant-se de les fulles de l’arbre.

El tractament es fa mitjançant un 
atomitzador amb el qual es poden 
tractar zones senceres, sense haver 
de fer-lo arbre per arbre. S’ha aplicat 
als pins ubicats a la via pública, zo-
nes verdes i escoles, com per exem-
ple, a l’escola El Cucurull i a l’Institut, 

a les places dels Pins i de la Sardana, 
a l’entorn del Punt d’Informació Ju-
venil, a la zona verda de la ZEM Ei-
xample, al camp de futbol municipal, 
al parc de l’avinguda de Bonastre, a 
la zona verda de Berà Mar i al carrer 
Peixos, als pins del parc del Franca-
set, al carrer Gaudí, a l’avinguda de 
les Palmeres, a la zona verda de la 
Martorella, al Pujol de la Morella, al 
carrer Vallès, al tram final de l’avin-
guda de la Manxa, a la riera del carrer 
Igualada, a les zones verdes dels car-
rers Vallespir, Comerç, Sínia, Girona, 
Ramón Casas, o a la plaça Montferri, 
entre d’altres.

Es recomana també als propietaris de 
jardins o parcel·les amb pins que efec-
tuïn el tractament per prevenir l’apari-
ció de l’eruga.
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El Consell Comarcal del Tarragonès celebra un 
Consell d’Alcaldes per tractar les mancances 
del servei de recollida de residus
 La petició va ser liderada per l’alcalde Pere Virgili, i signada per la resta d’alcaldes i al-
caldesses del Tarragonès. 

El 29 de novembre va tenir lloc al 
Consell Comarcal del Tarrago-
nès un Consell d’Alcaldes extra-

ordinari convocat a petició dels batlles 
de la comarca. Hi van participar tots els 
alcaldes i alcaldesses del Tarragonès, 
a excepció dels municipis de Salou i 
Vila-seca que no formen part del con-
veni d’adhesió al servei prestat per FCC 
Medio Ambiente des del maig de 2020.

La sessió va ser convocada pel Consell 
Comarcal a través d’una petició lide-
rada per l’alcalde Pere Virgili, d’acord 
també amb altres alcaldes. Virgili, qui 
va assegurar haver sortit de la reunió 
amb una sensació agredolça, lamenta-
va que la reunió es convoqués a peti-
ció dels alcaldes i alcaldesses i no tal 
i com inclou el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, 
que preveu que el Consell d’Alcaldes 
s’hauria de reunir almenys un cop cada 
tres mesos, convocat pel president.

Tots els batlles van estar d’acord en 
demanar al Consell Comarcal que exi-
geixi a FCC Medio Ambiente el com-
pliment dels plecs del contracte de re-
collida i tractament dels residus, atès 
que “totes les mancances que hem 
detectat al llarg d’aquests 30 mesos 
de servei estan incloses al contracte, 
és a dir, són prestacions que l’empresa 
hauria de fer, però no fa. Si s’apliqués el 
contracte correctament no les hauríem 
de reclamar”, va assegurar Pere Virgili.

També es va demanar una millora en 
la comunicació amb l’empresa. “No 
és normal que estem dies sense que el 

camió passi a recollir el paper i el car-
tró, per exemple, perquè s’ha avariat un 
dels camions, i que ningú ens ho comu-
niqui”, diu l’alcalde de Roda de Berà.

Els ajuntaments també es queixen 
que l’empresa no els consulta sobre 
la definició de les freqüències de re-
collida durant les temporades d’hi-
vern i d’estiu; de la seguretat i salut 
laborals dels seus treballadors, els 
qui durant el passat estiu van tenir 
problemes per la calor patida dins de 
la maquinària; entre d’altres aspectes, 
com les auditories que els ajunta-
ments haurien de rebre i no han rebut 
fins al moment.

Per altra banda, tots van coincidir en 
assegurar que el sistema de rentat 
interior dels contenidors no funciona, 
i dels 30 mesos de servei durant els 
darrers 23 no s’ha portat a terme. Com 
tampoc funciona el servei de repàs i 
de neteja exterior dels contenidors, el 
qual, en moltes ocasions, són els ma-
teixos ajuntaments els qui l’han de fer 
per no haver de veure els entorns dels 
contenidors plens de brossa.

Finalment, com a contrapunt positiu, 
els batlles van estar d’acord en què 
poc a poc el servei ha anat millorant, 
tot i que a base de la insistència per 
part dels ajuntaments.

Comissió de seguiment
El darrer punt de l’ordre del dia va 
ser el de creació d’una comissió de 
seguiment de la concessió dels ser-
veis de recollida de residus, neteja 
viària i gestió de les deixalleries del 
Consell Comarcal del Tarragonès, 
d’acord amb el que es preveu al pro-
tocol d’execució del contracte.

La proposta del Consell Comarcal 
va ser una comissió equilibrada 
quant a les forces polítiques, un fet 
que l’alcalde Pere Virgili va criticar, 
afermant que la comissió hauria 
d’estar formada per batlles que re-
presentessin diferents tipologies 
de municipi, deixant de banda els 
colors polítics. “Potser d’aquí uns 
mesos els colors canviaran als ajun-
taments, però les necessitats dels 
municipis de costa, de les petites 
localitats de l’interior, o dels pobles 
industrials, seran les mateixes, go-
verni qui governi”, assegura Virgili.

Així, van ser escollits: Josepa Fi-
gueras, alcaldessa de la Nou de 
Gaià, de Junts per Catalunya; Eu-
dald Roca, alcalde de La Secuita, 
per ERC; Jordi Sans, alcalde dels 
Pallaresos, PSC; i Joan Maria Sar-
dà, alcalde de La Pobla de Mafu-
met, com a independent. Final-
ment, i després de la petició dels 
municipis de costa, els quals tenen 
unes problemàtiques i necessi-
tats molt específiques, també s’hi 
va sumar l’alcaldessa d’Altafulla, 
Montse Castellarnau.
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En aquesta nova edició del nos-
tre butlletí municipal el missat-
ge que volem traslladar podrà 

resultar redundant o inclús repetitiu, 

però pensem que l’ocasió ho mereix 
tot i que a dia d’avui la sensació que 
tenim és la de que la foscor ja fa molt 
temps que es va esvair.

Després de 2 anys, aquestes dates tan 
assenyalades al nostre calendari no 
es veuran enterbolides per limitacions 
en reunions, mascaretes i altres tipus 
de restriccions i sacrificis que tots i 
totes vam haver d’assumir de manera 
solidària per tal de mitigar els efectes 
d’aquella ja erradicada pandèmia.

Així doncs, enguany gaudirem a la 
fi d’una festivitat plenament normal, 
o gairebé, i és que l’escenari inflaci-
onista que estem vivint ha propiciat 
que des de l’equip de govern s’hagi 

pres la decisió d’optar per la soste-
nibilitat en l’encesa dels llums de 
Nadal, limitant la franja horària en 
que aquestes enllumenaran els car-
rers del nostre municipi. Un sacrifici 
envers l’esperit nadalenc que no fa 
pas trontollar la il·lusió que genera 
aquesta època de l’any.

En aquesta ocasió la festivitat de Na-
dal ha vingut precedida per un acte 
d’agermanament amb el municipi de 
Benaoján que molts dels nostres con-
vilatans, molt especialment aquells 
que en són originaris, esperaven amb 
candeletes. Un dels actes a través 
dels que es pretenia mostrar als seus 
representants quins són els trets cul-
turals que ens caracteritzen va ser 

precisament el que dona el tret de 
sortida a les festes, l’encesa oficial 
de llums. 

Ens esperen unes setmanes molt in-
tenses, de tiberis, de retrobaments, 
i a nivell municipal volem acompa-
nyar-les d’aquells actes tan tradici-
onals com el sopar de cap d’any i 
la posterior festa al Casino, el Parc 
Nadalenc o la cavalcada de ses ma-
jestats els Reis Mags. Però també 
d’alguns altres que a priori res tenen 
a veure amb aquestes dates, com el 
primer bany de l’any.

En definitiva, des del grup municipal de 
Tria us volem desitjar unes bones fes-
tes i una gran entrada d’any.

PROYECTO DE FUTURO

Vecinos, vecinas, antes de nada 
y dadas las fechas en las que 
estamos, primero desearos 

unas felices fiestas y una feliz entra-
da al 2023. Des del Grupo Municipal 
Socialista os deseamos que podáis 
celebrar las fiestas de la mejor manera 
y poder compartirlas con la familia y 
vuestros seres queridos. 

Utilizo este espacio para deciros que 
quiero encabezar un proyecto trans-
formador que acabe con las políticas 
erráticas y poco ambiciosas que viene 
desarrollando el actual equipo de go-
bierno. Creo que la política municipal 

es la que tiene un valor añadido que 
valoro por encima de cualquier otra 
política, por esto es todo un reto y una 
responsabilidad guiar un proyecto mu-
nicipalista valiente y que todos los ve-
cinos y vecinas lo sintáis vuestro. Un 
proyecto construido por diversas sen-
sibilidades y que comparten el mismo 
objetivo, transformar Roda de Berà. 

Las políticas que los y las socialistas 
queremos llevar a cabo son las que 
ponen en el centro a las personas y 
sus necesidades. Una cosa que te-
nemos muy clara es que los cimien-
tos de nuestros proyectos van sobre 
todo de igualdad, de justicia social y 
de progreso. 

Por otra parte, lo que tenemos muy 
claro es la importancia de hablar con 
nuestros vecinos y vecinas, saber qué 
les preocupa, y a partir de ahí empezar 
a marcar las prioridades colectivas. 
Así es como queremos que sea nues-
tro proyecto, un proyecto de pueblo, un 
proyecto de la gente.

Por último, solo transmitiros nuestro 
gran objetivo que es que los y las roden-
ses nos sintamos orgullosos y orgullo-
sas de su gobierno municipal y por eso 
os invitamos a participar juntos. 

¡Felices Fiestas y Feliz 2023!

Laura Moya.

Aprovada per unanimitat la nos-
tra moció per declarar Béns 
Culturals d’Interès Local totes 

les infraestructures que es conserven 
dels antics sistemes hidràulics al mu-
nicipi, i, també, inscriure’ls al Catàleg 

del Patrimoni Cultural Català. A més 
a més, es va acordar treballar amb el 
Departament de Cultura de la Genera-
litat i amb la Diputació de Tarragona 
per cercar els recursos necessaris per 
dur a terme la restauració d’aquestes 
infraestructures i el seu entorn, així 
com fer del magatzem municipal del 
Replà del Lleug un Centre d’Interpreta-
ció de l’Aigua de Roda de Berà.

La muntanya dels Molins compta amb 
diferents infraestructures que, històri-
cament, estaven destinades i vincu-
lades a l’abastament de l’aigua del 
municipi de Roda de Berà. Aquí s’hi 
troben els Molins Fariners, les restes 
d’un conjunt de tres molins fariners 
hidràulics situats en cascada directa 
al vessant oriental de la muntanya. 
Tot i que encara es poden contemplar 
els murs de les tres basses, els seus 

pous i el casal del molí de baix, aquest 
conjunt es troba en runes. D’altra ban-
da, Roda posseeix els vestigis del bro-
llador conegut com a Font de Roda (o 
Font del Comú) i el rec de pedra que 
conduïa l’aigua fins als horts que s’es-
tenien al llarg del torrent fins a arribar 
al poble. Aquest circuit disposa de 
tres dipòsits i la bifurcació del rec que 
abastia d’aigua les basses de l’estació 
de tren. Actualment, el brollador està 
sec i l’aigua s’extreu mitjançant pous 
mecànics. També, el dipòsit i font de 
La Canal que, avui dia, només conser-
va un parell de les seves quatre parets 
originàries. En últim lloc, el dipòsit del 
Camí dels Horts. Construït l’any 1874, 
va ser el primer dipòsit d’aigua que va 
abastir d’aigua potable part del nucli 
urbà de Roda. Aquest dipòsit també 
abastia d’aigua la Font de Cal Coca (o 
de l’Estanc), primera font pública que 

va portar aigua potable a la part alta 
del nucli antic.

Aquesta iniciativa no només posa de 
manifest el valor d’aquests béns hi-
dràulics, sinó també de l’aigua com 
a bé escàs que ara més que mai cal 
protegir. Des d’ERC Roda de Berà es 
treballa en la conscienciació sobre el 
moment d’emergència climàtica que 
s’està vivint i pren partit amb políti-
ques i accions reals que apunten a 
un horitzó municipal sostenible, verd 
i ecològic. Aquesta mesura atén als 
Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible 2030. 

Eva M. Giménez i Manzano
Portaveu d’Esquerra Republicana  

a Roda de Berà
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Se acercan los días festivos de Na-
vidad, son días entrañables de re-
cogimiento, especialmente fami-

liar, son fechas de tregua en lo que es el 
trasiego diario, donde las calles, plazas y 
avenidas de municipios se encienden de 
luces de colores, con un fondo musical 
de tradicionales villancicos, días de un 
incesante “Feliz Navidad” de vecinos y 
vecinas. También es cercana la clausura 
de todo un año, en este caso del 2022, 
es hora de hacer balance, de mirar lo 
que nos ha deparado, con la mirada fija 
en un futuro año 2023 mejor.

Desde nuestro Grupo Municipal POPU-
LARS x RODA, hacemos un balance po-
sitivo de servicio y dedicación a nues-
tro municipio, hay que ser generosos 
y humildes para reconocer, que no tan 
solo son aciertos lo conseguido, tam-
bién alguna equivocación ha quedado 
por el camino. Lo que sí que es verdad 
es que, los que nunca hacen nada, 
nunca se equivocan, como es obvio. 
Ha sido un año donde poco a poco 
hemos ido recuperando la normalidad, 
después de una fatídica epidemia (co-
vid-19), que no ha pasado desapercibi-
da en nuestras vidas, pero que hemos 
conseguido superar. Nos faltaría es-
pacio de escritura para poder detallar 
toda nuestra actividad realizada. Nu-
estra política no ha consistido en un 
“no por el no” sistemático a todo, ya 
sea al gobierno como a la oposición, 
para conseguir un rendimiento elec-
toral, hemos estado a lado de todas 
aquellas iniciativas que, han supuesto 
un beneficio para nuestros ciudada-
nos, sin reparar en el color político, 
pero también nos sentimos orgullos, 
de aquellas propias de nuestro Grupo 
Municipal que han salido adelante, con 

el apoyo de otros Grupos Municipales, 
a los cuales solo existen palabras de 
agradecimiento

Hemos sido pioneros en mociones 
para luchar contra la okupación ilegal, 
en un principio no arropados por to-
dos los grupos municipales, pero al fi-
nal con toda una responsable y ejem-
plar unidad. Hemos sido insistentes 
en el tema, aún no resuelto, de la re-
cepción de la señal de TV, en un mejor 
servicio de las entidades financieras, 
en la atención a sus clientes, en espe-
cial a las personas más mayores, con 
la instalación de un cajero automático 
en la zona de la playa, como también 
una mayor frecuencia del servicio ur-
bano de transporte. Presentamos a 
los Presupuestos Generales de la Ge-
neralitat una partida de 1.500.000 € 
para la ampliación del CAP del centro 
urbano y atención 24 h, como la refor-
ma y abertura del CAP de la playa, que 
lamentablemente no prosperó; como 
también en los Presupuestos del Es-
tado, solicitando un paso superior de 
peatones en la carretera N-340 entre 
La Plana y La Barquera; como la res-

tauración de la Roca Foradada en el 
Roc de Sant Gaietà; como instar al 
Gobierno de España a realizar actu-
aciones y mejoras en nuestro litoral 
y playas. Todo ello quedó en papel 
mojado. Nos sentimos orgullosos de 
que nuestra petición para que una de 
las calles de nuestro municipio lleve 
el nombre del ilustre rodense Mossèn 
Francesc Mercader, sea hoy una rea-
lidad. Nuestro sí a los presupuestos 
no ha sido un cheque en blanco al Go-
bierno Municipal, ha representado un 
26 % en su mayoría de inversiones, en 
acceso a minusválidos en el Casino, 
cambio de tuberías en Berà Mar, sus-
titución arbolada en Costa Daurada, 
equipamientos ZEM y sala polivalente 
polideportivo y en cultura en las obras 
de Cal Guivernau. Entre muchísimas 
iniciativas más.

Por la limitación del espacio en la pu-
blicación de este escrito, solo nos que-
da desear unas FELICES NAVIDADES y 
un PRÓSPERO AÑO NUEVO 2023.

RODA SOMOS TODOS.

Per no deixar l’espai en blanc, us 
informem que el nostre grup 
municipal no participa en aquest 

butlletí per dos motius:

• Revista partidista del govern 
municipal. 

• El cost econòmic per les 
rodenques i rodencs.

Els partits polítics han de pagar-se amb 
els seus propis diners els butlletins de 
publicitat, no amb els diners dels contri-
buents i comerciants que es publiciten. 

El nostre grup municipal de Junts per 
Roda de Berà es paga amb els seus 
diners tots els butlletí, díptics, flyer o pu-
blicitat que rebeu.

En podeu fer arribar els vostres sug-
geriments i propostes al nostre Face-
book/Instagram @juntsxrodadebera, 
al correu de  juntsxrodadebera@gmail.
com,   personalment al nostre regidor 
i alcaldable Albert  Martin o qualsevol 
membre de l›equip de Junts al municipi.

Us desitgem un Bon Nadal i un feliç any 
2023! 
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ACTUALITAT18

Obertes les inscripcions  
del FIC-CAT 2023

Ja són obertes les inscripcions per a participar en 
la quinzena edició del FIC-CAT, que se celebrarà a 
Roda de Berà del 10 al 17 de juny del 2023.

La participació és oberta a totes aquelles 
produccions que compleixin els requisits detallats 
en les bases. L’obra ha d’haver estat realitzada 
amb posterioritat a l’1 de gener de 2022 i cada 
persona en pot inscriure un màxim de dues. Els 
treballs hauran d’estar rodats en llengua catalana, 
tot i que s’acceptarà l’ús parcial de qualsevol altre 
idioma quan estigui justificat en el context de la 
producció.

El concurs contempla 6 categories: llargmetratge, 
documental, curtmetratge, videoclip, treball de cen-
tre educatiu i Jove 48 Hores. En el cas de la moda-
litat Jove 48 Hores la participació s’obrirà el 31 de 
març de 2023.

Les inscripcions es poden fer al web del festival -de 
forma gratuïta- i restaran obertes fins al 27 de març 
de 2023. La Selecció Oficial es farà pública al web 
del FIC-CAT a partir del dimecres 3 de maig de 2023.

Un Jurat, format per professionals del món del cine-
ma i l’audiovisual, serà el que determinarà els gua-
nyadors de cada categoria. Els treballs guanyadors 
es donaran a conèixer durant la gala de cloenda, el 
17 de juny. A més a més del trofeu FIC-CAT, el millor 
llargmetratge s’endurà 2.000 euros; el premi al millor 
documental i al millor curtmetratge, 1.250 cadascun; 
el millor videoclip guanyarà 300 euros; i la millor pro-
ducció de centre educatiu serà premiada amb 300 
euros en la categoria educació primària i 300 euros 
en el cas de secundària. El concurs també contempla 
el premi Comarques Tarragonines, dotat amb 500 eu-
ros, al qual poden optar totes les produccions -siguin 
de la modalitat que siguin- que hagin estat realitzades 
al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre.

AJUNTAMENT 977 65 70 09
ARXIU MUNICIPAL 977 65 70 09
BASE GESTIÓ D'INGRESSOS 977 65 72 60
BIBLIOTECA MUNICIPAL 977 80 99 42
BORSA DE TREBALL 977 65 77 83

CONSULTORI DE RODA DE BERÀ 977 65 75 14

CORREUS 977 65 74 14
DEIXALLERIA MUNICIPAL 607 27 45 39
ESCOLA D'ADULTS MEDITERRANI 977 65 76 63
ESCOLA EL CUCURULL 977 65 71 90
ESCOLA SALVADOR ESPRIU 977 80 99 24
ESGLÉSIA SANT BARTOMEU 977 65 70 10
FARMÀCIA G. RUBIO 977 80 12 75
FARMÀCIA M. GUILAMANY 977 65 72 88
HOTEL D'ENTITATS 977 65 77 12
INSTITUT DE RODA DE BERÀ 977 65 75 05
LLAR DE JUBILATS 977 80 91 41
LLAR D'INFANTS MUNICIPAL 977 65 77 41
MUSEU DE LA RÀDIO 977 80 18 85
PATRONAT MUNICIPAL 977 65 77 74
POLICIA LOCAL 977 65 77 00
PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL 977 65 79 72
RESIDÈNCIA BARÀ BAHIA 977 80 30 04
RODA DE BERÀ RÀDIO 977 65 73 98
SERVEIS SOCIALS 977 80 93 38
SOREA OFICINA D'AIGÜES 977 80 09 01
TAXI EDUARD AIGUAVIVA 619 32 60 41
TAXIS RODA 607 20 09 29

ALTRES TELÈFONS I ADRECES D'INTERÈS

AUTOCARS DEL PENEDÈS 977 66 08 21
CAP TORREDEMBARRA (24 HORES) 977 64 38 01
CREU ROJA TARRAGONA 977 21 71 54
HOSPITAL EL VENDRELL 977 25 79 00
HOSPITAL SANTA TECLA - TARRAGONA 977 25 99 00
EMERGÈNCIES 112
CATSALUT RESPON 061
ATENCIÓ VÍCTIMES VIOLÈNCIA GÈNERE 016

TELÈFONS D’INTERÈS
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